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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-isfida tas-sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar
(2011/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' 
Mejju, 1994, dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-
prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta' idrokarburi1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE tat-3 ta' November 1992 li 
tikkonċerna l-ħtiġiet minimi għat-titjib tal-ħarsien tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema fl-
industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (id-Direttiva IPPC)3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima 
ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva dwar l-istima tal-
Impatt Ambjentali)4, kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE5, 2003/35/KE6 u 2009/31/KE7,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u 
r-rimedju għal danni ambjentali (id-Direttiva dwar ir-responsabbiltà ambjentali jew 
ELD)8,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta' Ġunju 2002 li jistabbilixxi l-Aġenziji Marittima Ewropea tas-Sigurtà9, kif 
emendat,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1891/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar finanzjament pluriennali għall-azzjonijiet tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà Marittima fil-qasam tar-rispons għal tniġġis ikkaġunat minn 
bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/200210,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar azzjoni tal-UE fil-

                                               
1 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 6, Vol. 2, p. 262 
2 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 5, Vol. 2, p. 118.
3 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
4 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 15, Vol. 1, p. 248 
5 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 15, Vol. 3, p. 151 
6 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 15, Vol. 7, p. 466
7 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.
8 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 15, Vol. 8, p. 357.
9 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 7, Vol. 7, p. 3 
10 ĠU L 394, 30.12.2006, p. 1.
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qasam tat-tfittxija għaż-żejt u l-estrazzjoni taż-żejt fl-Ewropa1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu: "L-isfida tas-sikurezza 
tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar" (COM (2010)0560),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-
0001/2011),

A. billi l-Artikolu 194 TFUE speċifikament isostni d-dritt ta' Stat Membru li jiddetermina l-
kundizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi ta' enerġija tiegħu,

B. billi sorsi indiġeni ta' żejt u gass jikkontribwixxu b'mod sinifikattiv għall-bżonnijiet ta' 
enerġija tal-Ewropa u huma kruċjali għas-sigurtà tal-enerġija tagħna,

C. billi l-attività offshore qed tikber f'żoni qrib it-territorju tal-UE, li mhumiex suġġetti għad-
dritt tal-UE, iżda fejn kwalunkwe inċident jista' jkollu impatt fuq it-territorju tal-UE; billi 
ħafna minn dawn iż-żoni mhumiex attwalment stabbli politikament,

Approċċ regolatorju

1. Jenfasizza li l-ħruġ ta' liċenzji u awtorizzazzjonijiet oħra għall-esplorazzjoni u l-
isfruttament tar-riżorsi ta' idrokarburi huwa prerograttiv ta' Stat Membru, u li kull 
sospensjoni ta' attivitajiet hija fid-diskrezzjoni tal-Istat Membru kkonċernat;

2. Jenfasizza li s-sistema leġiżlattiva u regolatorja ta' kull Stat Membru għandha tadotta 
approċċ "każ ta' sikurezza";

3. Jenfasizza li l-każ ta' sikurezza għandu jiġi approvat qabel ma jistgħu jibdew l-
operazzjonijiet, u eżaminat mill-ġdid minn tal-anqas kull ħames snin; jinnota li kull bidla 
sostanzjali għandha wkoll tkun suġġetta għal approvazzjoni, sabiex jiġi żgurat li l-każ ta' 
sikurezza jsir dokument aġġornat u li jevolvi;

4. Jemmen li hemm riskju li kull element ġdid ta' leġiżlazzjoni speċifika tal-UE jkollu effett 
destabilizzanti fuq in-netwerk attwali ta' sistemi, li jwarrabhom mill-approċċ ċert tal-każ 
ta' sikurezza;

5. Jappoġġa x-xewqa tal-Kummissjoni li tgħolli l-istandards minimi fi ħdan l-UE; jemmen li 
t-tħassib dwar is-sikurezza u l-ambjent għandu jiġi inkorporat fil-leġiżlazzjoni kollha;

6. Jenfasizza li l-effikaċja ta' leġiżlazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq il-kompetenza 
tal-awtoritajiet nazzjonali relevanti;

7. Jenfasizza l-importanza ta' spezzjonijiet regolari, varjati u rigorużi mwettqa minn 
speċjalisti mħarġa li huma jafu l-kundizzjonijiet lokali; jinnota li r-riżorsi huma limitati 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0352.
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fir-rigward ta' spetturi b'esperjenza; jinnota li s-sitema ta' spezzjoni ta' operatur għandha 
tkun suġġetta għal verifika minn terzi;

8. Huwa mħasseb li "kontrollur tal-kontrolluri" fuq il-livell tal-UE mhux se jġib miegħu 
valur miżjud suffiċjenti biex jiġi ġġustifikat l-użu ta' riżorsi regolatorji skarsi mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti;

9. Jirrikonoxxi li l-ekonomiji ta' skala jistgħu jinkisbu għall-Istati Membri b'operazzjonijiet 
anqas żviluppati permezz ta' spettorati komuni;

Skambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattika

10. Jemmen li fora simili għall-NSOAF fil-Baħar tat-Tramuntana għandhom jiġi stabbiliti 
għall-Istati Membri madwar il-Baħar Mediterran, il-Baħar Baltiku u l-Baħar l-Iswed;

11. Jirrikonoxxi l-benefiċċji ta' sikurezza ġġenerati mill-programmi ta' impenn tal-forza tax-
xogħol; iħeġġeġ rabtiet b'saħħithom, u inizjattivi konġunti, bejn l-industrija, il-forza tax-
xogħol u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fl-oqsma tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-
protezzjoni tal-ambjent;

12. Jilqa' l-programmi ta' skambju internazzjonali għall-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti;

13. Joppoġġa sforzi aktar qawwija biex jaqsmu bejniethom prattiki tajba fir-rigward ta' 
leġiżlazzjoni, standards, proċeduri u inċidenti;

14. Jirrikonoxxi li diġà qed tiġi mqassma informazzjoni, jew mill-gruppi regolatorji jew mill-
imsieħba kummerċjali u mill-impriżi konġunti; jemmen li s-sikurezza mhijiex proprjetà 
esklużiva;

15. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jiġbru u jaqsmu bejniethom informazzjoni 
fuq l-inċidenti – b'kunsiderazzjoni xierqa għas-sensittivitajiet kummerċjali – sabiex 
jitgħallmu minnha;

16. Jemmen lil-Kummissjoni għandha tivvaluta: l-effikaċja tal-varji kanali ta' informazzjoni 
eżistenti; in-neċessità ta' razzjonalizzazzjoni; u/jew in-neċessità li jiġu stabbiliti sistemi 
internazzjonali ġodda, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-piż amministrattiv li jirriżulta minn 
dan;

Il-ħruġ ta' liċenzji u l-kunsens għat-tħaffir

17. Jinnota d-differenza bejn il-ħruġ ta' liċenzji u l-kunsens għat-tħaffir; jirrimarka li l-persuna 
li tingħatalha l-liċenzja tista' ma tkunx l-organizzazzjoni inkarigata mit-tħaffir; jemmen li 
jrid ikun hemm "punti ta' stennija" wara li tingħata liċenzja u qabel it-tħaffir;

18. Jirrakkomanda li l-funzjonijiet tal-ħruġ ta' liċenzji u tas-saħħa u tas-sikurezza jkunu 
separati fl-Istati Membri kollha;

Ippjanar ta' kontinġenza
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19. Iħeġġeġ l-użu ta' pjanijiet ta' kontinġenza speċifiċi għas-sit li jidenfikaw il-perikli, 
jivvalutaw sorsi potenzjali ta' tniġġis u l-effetti tagħhom u jippreżentaw strateġija ta' 
reazzjoni, flimkien ma' pjanijiet ta' tħaffir għal bjur ta' salvataġġ potenzjali; iqis li l-
operaturi għandhom jippreżentaw il-pjanijiet ta' kontinġenza tagħhom minn tal-anqas 
xahrejn qabel il-bidu tal-operazzjonijiet u li, fil-każ ta' bjur kumplessi jew kundizzjonijiet 
ta' tħaffir diffiċli, il-pjan ta' kontinġenza għandu jiġi vvalutat, ippreżentat għal 
konsultazzjoni u approvat flimkien ma' proċessi ta' approvazzjoni regolatorja oħra 
(konnessi mal-ambjent jew id-diżinn tal-bir, pereżempju); huwa tal-opinjoni li, f'kull każ, 
l-operazzjonijiet ma jistgħux jibdew qabel ma jiġi approvat pjan ta' kontinġenza; iqis li, 
b'kunsiderazzjoni xierqa għall-protezzjoni tad-data, il-pjanijiet ta' kontinġenza għandhom 
jiġu ppubblikati mill-awtorità nazzjonali kompetenti;

20. Jistieden lill-Istati Membri jabozzaw, jemendaw jew jaġġornaw il-pjanijiet ta' kontinġenza 
nazzjonali li jispeċifikaw il-kanali ta' ordni u l-mekkaniżmi għall-użu tal-assi nazzjonali 
b'mod parallel mar-riżorsi tal-industrija fil-każ ta' tnixxija;

21. Jissuġġerixxi li l-inventarji tal-EMSA tar-riżorsi ta' reazzjoni għandhom jinkludu wkoll ir-
riżorsi relevanti tal-industrija ;  riżorsi adegwati għandhom ikunu disponibbli f'kull żona 
marittima tal-UE;

Reazzjoni għad-diżastri

22. Jirrikonoxxi li l-industrija hija primarjament responsabbli għar-reazzjoni għad-diżastri 
jilqa' l-inizjattivi konġunti tal-industrija li jiġu żviluppati, immobbilizzati u utilizzati 
riżorsi biex jiġi affaċċjat il-ħruġ taż-żejt;

23. Jemmen li r-rikors għall-kompetenza u għar-riżorsi tal-EMSA għandu jsir fuq talba tal-
Istati Membri;

24. Jirrikonoxxi r-rwol tal-MIC1 li jikkomplementa l-mekkaniżmi ta' reazzjoni ta' emerġenza 
tal-Istati Membri u l-industrija;

Responsabbiltà

25. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, meta jkunu qed jikkunsidraw il-bżonn għal assigurazzjoni għal 
responsabbiltà ċivili, joqogħdu attenti li ma jeskludux operaturi żgħar u ta' daqs medju 
mis-suq; 

26. Jiltob li jiġu vvalutati l-merti tal-fondi komuni u, jekk xieraq, li fondi bħal dawn jiġu 
stabbiliti f'kull żona marittima tal-UE; jitlob li s-sħubija tkun obbligatorja għall-operaturi, 
bħala mekkaniżmu ta' sikurezza maħsub sabiex l-Istati Membri u l-kontribwenti jiġu 
assigurati;

27. Jenfasizza li l-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu bbażati kemm fuq il-livell ta' riskju fuq 
is-sit ikkonċernat kif ukoll fuq il-pjanijiet ta' kontinġenza, u jkunu konsistenti magħhom;

28. Jikkunsidra l-ELD bħala leġiżlazzjoni kumplessa ħafna; iqis li kull emenda proposta 

                                               
1 Ċentru ta' Monitoraġġ u Informazzjoni, immexxi mill-Kummissjoni. 
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għandu jkollha magħha valutazzjoni dettaljata tal-impatt;

29. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jqisu jadottaw diżinċentivi għal negliġenza, bħall-multi, 
l-irtirar tal-liċenzji, u r-responsabbiltà kriminali għall-impjegati; jirrimarka, madankollu, li 
tali sistema kienet teżisti fl-Istati Uniti tal-Amerika qabel t-tnixxija tad-Deepwater 
Horizon;

Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi

30. Iħeġġeġ lill-industrija tapplika standards għoljin b'mod uniformi, irrispettivament mill-
post li fih tkun qed topera fid-dinja; huwa xettiku dwar jekk jistax jiġi infurzat rekwiżit 
għall-kumpanniji bbażati fl-UE li joperaw skont l-istandards tal-UE fid-dinja;

31. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jkomplu jikkontribwixxu għal inizjattivi 
offshore fi ħdan il-qafas tal-G20;

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timpenja ruħha b'mod attiv mal-Istati Membri tax-xtut biex
tiżgura li oqfsa regolatorji u s-sorveljanza jipprovdu l-istess livelli għolja ta' sikurezza;

33. Jinnota l-importanza tal-leġiżlazzjoni eżistenti li seħħet bl-inizjattiva tal-Programm tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent, permezz tal-Pjan ta' Azzjoni Mediterran u l-
Konvenzjoni ta' Barċellona;

34. Joppoġġa skemi mmexxija mill-industrija għat-trasferiment ta' kompetenzi, speċjalment 
lejn dawk il-pajjiżi b'oqfsa regolatorji inqas żviluppati;

35. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Provvisti indiġeni ta' żejt u gass jipprovdu kontribut importanti għall-konsum tal-enerġija u s-
sigurtà tal-enerġija tal-UE. Fl-UE aktar minn 90% taż-żejt u 60% tal-gass, huwa prodott 
permezz ta' operazzjonijiet offshore.

L-attività mhijiex distribwita b'mod uniformi madwar l-UE u l-biċċa l-kbira tal-
operazzjonijiet iseħħu fil-Baħar tat-Tramuntana. Fi ħdan l-UE, żewġ Stati Membri jipproduċu 
weħedhom madwar 80% tal-produzzjoni taż-żejt1 mhux maħdum filwaqt li n-Norveġja 
tipproduċi aktar mill-UE27 kollha.

Mhux kull attività ta' żejt u gass offshore fl-ibħra Ewropew isseħħ f'ilmijiet ikkontrollati mill-
UE. Fil-Baħar Mediterran, pereżempju, hemm attività ta' esplorazzjoni sinifikattiva 'l barra 
mill-kosta tal-Afrika ta' Fuq, partikolarment 'l barra mill-Eġittu u l-Libja.

Id-diżastru tad-Deepwater Horizon inċita lil dawk kollha involuti fl-esplorazzjoni u l-
estrazzjoni ta' żejt u gass offshore biex jivvalutaw mill-ġdid is-sikurezza tal-industrija 
tagħhom. In-National Commission on the BP Deepwater horizon spill and Offshore drilling, 
fost oħrajn, għamlet għadd ta' rakkomandazzjonijiet, li ħafna minnhom diġà ġew 
implimentati.

L-implikazzjonijiet għall-Ewropa huma inqas ċari; ħafna mir-rakkomandazzjonijiet għas-
sistema tal-Istati Uniti tal-Amerika jirrflettu prattiki li ilhom prevalenti f'partijiet tal-UE għal 
20 sena jew aktar. L-Ewropa għandha, fil-Baħar tat-Tramuntana, industriji maturi li joperaw 
f'oqsma żviluppati sew, taħt il-kontroll ta' sistemi regolatorji maturi u evoluttivi.

Waħda mill-ewwel rakkomandazzjonijiet fir-rapport tan-National Commission hija s-
segwenti:
Id-Dipartiment tal-Intern għandu jiżviluppa approċċ ta' prestazzjoni proattiv u bbażat fuq 
riskji speċifiku għall-faċilitajiet, operazzjonijiet u ambjenti diffrenti, simili għall-approċċ ta' 
"każ ta' sikurezza" fil-Baħar tat-Tramuntana.2

Is-sistemi bbażati fuq normi huma fundamentalment reattivi, peress li mhumiex kapaċi 
jistimolaw it-titjib kontinwu fil-politiki u l-prattiki neċessarju biex jinżamm il-pass ma' 
industrija li dejjem qed tevolvi li qed tfittex riżervi ta' idrokarburi aktar skarsi u inqas 
aċċessibbli. Minflok, il-proġetti għandhom jiġu vvalutati individwalment fuq il-bażi ta' 
kundizzjonijiet ambjentali u tekniċi speċifiċi għas-sit. Il-bjur HPHT jinvolvu riskji differenti 
meta mqabbla mal-bjur li fihom l-pressjoni teħtieġ tiġi introdotta sabiex jiġi estratt iż-żejt. 
Filwaqt li l-fond tal-ilma ċertament jinfluwenza l-isfida teknika ta' tħaffir u l-isforzi tal-ġlieda 
kontra t-tniġġis, mhux l-"ilmijiet profondi" huma perikolużi u mhux l-"ilmijiet ftit profondi" 
huma siguri.

Il-"każ ta' sikurezza" huwa approċċ ibbażat fuq riskji u speċifiku għas-sit li jeħtieġ li l-
operaturi juru lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fl-oqsma tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-
ambjent li r-riskji kollha ġew ikkunsidrati u l-kontrolli implimentati. Kwalunkwe riskju 
                                               
1 Ir-Renju Unit u d-Danimarka
2 p. 252
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residwu għandu jikkorrispondi għall-prinċipju ALARP1. L-awtorità relevanti għandha 
tapprova il-każ ta' sikurezza, kif ukoll kwalunkwe bidliet sussegwenti għalih, qabel ma jkunu 
jistgħu jinbdew l-operazzjonijiet. Il-"punti ta' stennija" regolatorji qabel it-tħaffir jiżguraw li l-
attività mhijiex awtomatika iżda li l-operazzjonijiet ma jistgħux jibdew qabel ma jiġu 
kkunsidrati r-riskji u mmitigati.

Kwalunkwe proposta ġdida ma għandhiex tnaqqas l-effikaċja ta' standards regolatorji bħal 
dawn diġà fis-seħħ fl-Istati Membri, iżda minflok għandha tipprova testendi l-aħjar prattika 
għall-ibħra tal-UE kollha, filwaqt li tiżgura li qed tiġi implimentata b'mod rigoruż.

Fl-Istati Uniti tal-Amerika, il-funzjonijiet tal-ħruġ ta' liċenzji u tas-saħħa u tas-sikurezza ġew 
ikkonsolidati f'aġenzija waħda. Dan wassal għal tensjonijiet interni, konfużjoni ta' objettivi u 
għamilha suxxettibbli għall-influwenzi esterni. Huwa għalhekk rakkomandat li l-Istati 
Membri jisseparaw il-proċess ta' ħruġ ta' liċenzji mill-kwistjonijiet ta' saħħa u sikurezza.

Huwa importanti li jiġi ffissat il-qafas regolatorju iżda kull leġiżlazzjoni hija effikaċi biss jekk 
hija infurzata sew. Għal dan l-għan, spezzjonijiet regolari minn speċjalisti, li jafu sew il-
kundizzjonijiet partikolari tat-tħaffir u fdati mill-operaturi, huma essenzjali sabiex tiġi żgurata 
l-konformità.

Spetturi mħarġa ħafna bħal dawn, speċjalment dawk b'esperjenza sinifikattiva, huma riżorsa 
regolatorja skarsa ħafna.  Kull inizjattiva intiża biex tissekonda, tbiddel jew anki toħloq 
spetturi transkonfinali għandha tirrikonoxxi din ir-realtà u żżid il-valur pjutost milli tbattal 
riżorsi vitali. 

Filwaqt li jista' jkun hemm ekonomiji ta' skala għall-Istati Membri b'attività offshore limitata 
biex jaqsmu l-ispettorati, dan ma jistax iservi bħala skuża għal livelli aktar baxxi ta' kontroll.
L-industrija tħallas l-ispejjeż relatati mar-regolamentazzjoni tal-attività tagħha; huwa aktar 
probabbli li l-kwistjoni relevanti tkun l-iskarsità tar-riżorsi regolatorji, milli l-ispiża tagħhom. 

Kunsiderazzjoni speċifika fil-livell operattiv li teħtieġ attenzjoni partikolari hija li s-sikurezza 
fundamentali tal-bjur, kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar miftuħ, teħtieġ żewġ barrieri ttestjati 
f'kull ħin. Tagħmir, bħat-tagħmir li jipprevjeni l-iżbroffi (blowout preventers), għandu jiġi 
ttestjat ta' spiss.

Skambju tal-informazzjoni

Kull sforz għandu jsir ħalli jitrawwem id-djalogu, u jiġu inkuraġġuti l-inizjattivi konġunti, 
bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, bl-NSOAF2 bħala mudell.

Il-Baħar Mediterran, il-Baħar Baltiku u l-Baħar l-Iswed jistgħu jibbenefikaw minn forum 
ekwivalenti fejn ir-regolaturi jivvalutaw it-tendenzi tal-industrija u l-aħjar prattika, jirreaġixxu 
għall-inċidenti u jxerrdu l-għarfien, fost oħrajn, billi jwettqu proġetti ta' verifika 
multinazzjonali u jistabbilixxu gruppi ta' ħidma li jirrapportaw lill-plenarji regolari. Biex 
joperaw b'mod effikaċi, dawn il-fora għandhom jinkorporaw l-awtoritajiet nazzjonali 

                                               
1 Baxx kemm jista' jkun (As Low As Reasonably Possible)
2 Forum tal-Awtoritajiet dwar Attivitajiet fil-Baħar tat-Tramuntana.
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kompetenti relevanti kollha, irrespettivament minn jekk dawn humiex fl-UE jew le.

Fl-industrija nukleari, ir-rapportar ta' inċidenti lill-IAEA huwa obbligatorju. Il-leġiżlazzjoni 
tal-UE timponi r-rapportar ta' avvenimenti fuq l-avjazzjoni ċivili, biex jiġi żgurat li l-
informazzjoni kollha tista' tiġi analizzata u mxandra billi l-JRC jintuża bħala repożitorju 
ċentrali. 

Filwaqt li jeżistu mekkaniżmi għar-rapportar ta' inċidenti1, u filwaqt li l-kanali mhux 
regolatorji jistgħu jipprovdu tagħlim li jirriżulta minnhom2, jidher li għad hemm ambitu għal 
miżuri ulterjuri, speċjalment fuq livell dinji.

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jiġbru informazzjoni mir-rapportar ta' 
inċidenti, u jinformaw dwarha f'ħin utli, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-effikaċja tal-kanali ta' informazzjoni eżistenti varji qabel 
ma tivvaluta l-bżonn ta' kwalunkwe inizjattiva transkonfinali ġdida.

Impenn tal-forza tax-xogħol

Sabiex tiġi żviluppata kultura ta' sikurezza rigoruża, huwa essenzjali li l-forza tax-xogħol 
offshore tiġi involuta fl-inizjattivi ta' saħħa u sikurezza, peress li dawn ta' spiss jinsabu fil-
pożizzjoni ideali biex jidentifikaw ostakli għat-titjib fil-prestazzjoni fil-qasam ta' saħħa u 
sikurezza.

Il-programm tar-Renju Unit bit-titolu "Step Change in Safety" ġie stabbilit sabiex titrawwem 
attitudini kulturali b'saħħitha fir-rigward tas-sikurezza, billi jinvolvi l-forza tax-xogħol, 
jiżviluppa standards komuni u jippubblika l-aħjar prattika. Suġġerimenti effikaċi fil-qasam 
tas-sikurezza huma ta' spiss dawk li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala bidliet minuri fl-imġiba; 
madankollu, fid-dawl tal-fatt li l-akbar riskji karatteristikament jirriżultaw mill-fażi operattiva 
li teħtieġ l-intervent tal-bniedem (tħaffir, manutenzjoni eċċ.), tali approċċ jista' jirriżulta ta' 
valur. 

Taħriġ fil-qasam ta' sikurezza

L-industrija offshore taż-żejt u l-gass għandha storja ta' titjib fil-qasam tas-saħħa u tas-
sikurezza għall-persunal. Madankollu, l-attenzjoni fuq is-sikurezza tal-persunal ma għandhiex 
tnaqqas l-attenzjoni fuq il-proċeduri, speċjalment fl-ambitu tal-prevenzjoni u tal-ġestjoni ta' 
diżastri.

Taħriġ b'saħħitu għax-xenarji tal-ġestjoni ta' diżastri huwa vitali. Pereżempju, fuq livell dinji 
huwa diġà standard għall-operatturi kollha tat-tħaffir li jattendu korsijiet dwar il-kontroll tal-
bjur (li jinkludu taħriġ fir-reazzjoni għax-xenarji ta' diżastri).

Ħafna mill-problemi ta' sikurezza tad-diżastru Deepwater Horizon jidhru li rriżultaw mill-
                                               
1 Pereżempju OSPAR: Rapport fuq l-Iskariki, it-Tnixxijiet u l-Emissjonijiet ("Report on Discharges, Spills and 
Emissions") 
2 Pereżempju l-bulletini ta' sikurezza tal-NSOAF.
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aspetti kulturali ta' dik l-operazzjoni. 

Tbassir tal-agħar

Il-preżentazzjoni, il-konsultazzjoni u l-approvazzjoni ta' pjanijiet ta' kontinġenza speċifiċi 
għas-sit għandhom ikunu pass vitali tal-proċedura regolatorja. Dawn il-pjanijiet għandhom: 
jidentifikaw perikli potenzjali; jivvalutaw sorsi potenzjali ta' tniġġis u l-effetti tagħhom; 
jippreżentaw strateġija ta' reazzjoni, li tista' tinkludi pjanijiet ta' tħaffir għal bir ta' salvataġġ u 
jidentifikaw tagħmir għar-reazzjoni adegwat;

L-operazzjonijiet ma għandhomx jidbew qabel ma jiġi approvat pjan ta' kontinġenza. Fil-każ 
ta' bjur kumplessi jew kundizzjonijiet ta' tħaffir diffiċli, il-pjan ta' kontinġenza għandu jiġi 
vvalutat simultanjament ma' proċessi ta' approvazzjoni regolatorja oħra. 

L-impatt tad-diżastru Deepwater Horizon tkabbar minħabba n-nuqqas ta' tagħmir ta' trażżin 
xieraq. It-tagħlimiet konkreti li ttieħdu minn dan id-diżastru għandhom imexxu t-tfassil ta' 
sistemi ta' emerġenza u tagħmir intiż għall-irkupru. Il-mod ta' kif ikun hemm reazzjoni aħjar 
għal kriżi fil-ġejjieni huwa wieħed mill-oqsma prinċipali għal diskussjoni madwar il-fora 
bħall-GIRG1 u OSPRAG2.  Inizjattivi konġunti intiżi għall-iżvilupp ta' tnażżin adegwat u 
tagħmir intiż għall-irkupru diġà qed ikollhom riżultati - OSPRAG riċentement ordnat "tapp" li 
jista' jagħlaq bir fil-każ ta' żbroffa, għall-użu fuq il-UKCS.

L-industrija u r-regolaturi għandhom jiżguraw li tagħmir simili jkun disponibbli fil-Baħar 
Mediterran.

Fil-kuntest tar-rieżami tar-regolament li jikkostitwixxi l-EMSA, li sar sabiex ikopri reazzjoni 
għat-tniġġis li qed jirriżulta mill-attivitajiet offshore ta' żejt u gass, l-Aġenzija għandha 
tinkludi l-inventarji tar-riżorsi għar-reazzjoni tal-industrija flimkien mal-assi pubbliċi.

Azzjoni ta' rimedju

L-istadji inizjali tar-reazzjoni għad-diżastru Deepwater Horizon kienu kkaratterizzati 
b'diżorganizzazzjoni fil-livell ta' responsabbiltajiet u nuqqas ta' sorveljanza mill-gvern, kif 
ukoll informazzjoni pubblika inkonsistenti.

Tnixxija ta' importanza nazzjonali fl-UE għandha tagħti lok għall-Pjanijiet Nazzjonali ta' 
Kontinġenza li jispeċifikaw l-istrutturi tal-ordni, il-kanali ta' komunikazzjoni u pjanijiet għall-
użu ta' assi nazzjonali flimkien mal-isforzi tal-industrija.

Responsabbiltà

L-ispiża potenzjali ta' kwalunkwe diżastru hija influwenzata minn numru ta' fatturi, relatati 
man-natura tal-bir (id-daqs tar-riżerva, pressjoni, temperatura eċċ.), l-ambjent usa', u n-natura 
tar-reazzjoni - essenzjalment, ir-rapidità tar-reazzjoni.

Ir-responsabbiltà għall-ambjent fl-UE hija bbażata fuq il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". L-
                                               
1 Global Industry Response Group
2 Oil Spill Prevention and Response Group
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iżgurar li l-operaturi għandhom riżorsi finanzjarji biżżejjed biex jissodisfaw dan ir-rekwiżit, 
kif ukoll ir-responsabbiltajiet l-oħra tagħhom, huwa kontroll regolatorju importanti li għandu 
jseħħ qabel il-bidu tal-operazzjonijiet. 

Madankollu, l-ostakli regolatorji f'dan il-qasam ma għandhomx ikunu tant għoljin li 
sostanzjalment ibaxxu lill-industrija għal operaturi żgħar u, ta' spiss, speċjalizzati. Filwaqt li 
kumpanniji multinazzjonali kbar isibuha anqas profitabbli li jkomplu jisfruttaw xi ftit miż-
żoni stabbiliti, operaturi iżgħar jistgħu ħafna drabi jieħdu dawn l-assi, iżommu l-investiment u 
jestendu l-provvista. L-investiment kontinwu huwa vitali biex jitwaqqaf it-tnaqqis fil-
produzzjoni minn operazzjonijiet offshore ta' żejt u gass maturi fl-UE. 

L-ekonomija tal-UE u l-bżonnijiet ambjentali u enerġetiċi tagħha ma jibbenefikawx minn 
oligopolija fis-settur offshore.

Il-programm tal-OPOL (Offshore Pollution Liability Association) huwa sistema ta' garanzija 
reċiproka fil-Baħar tat-Tramuntana li torbot lill-membri tal-industrija li jaċċettaw 
responsabbiltà severa u oġġettiva għad-danni tat-tniġġis u rimbors għall-miżuri ta' rimedju, 
b'limitu attwali ta' responsabbiltà li jammonta għal $250 miljun għal kull inċident1.

Tali skema toffri mekkaniżmu għall-ħlas tal-pretensjonijiet regolari u tinkoraġġixxi azzjoni ta' 
rimedju immedjata mill-partijiet kollha. Din il-multwalizzazzjoni ta' riskju tikkontribwixxi 
għall-ħolqien ta' livell ta' "awtoregolamentazzjoni" u sorveljanza fost l-operaturi. L-iskema 
tiddependi fuq fiduċja meta l-parteċipanti joperaw f'post simili. Ma jidhirx xieraq li l-OPOL 
tiġi estiża għall-attiviatjiet offshore f'ibħra oħra tal-UE iżda fid-dawl tal-benefiċċji skemi 
ekwivalenti għandhom jinħolqu għal operazzjonijiet f'ilmijiet oħra tal-UE.

Id-dimensjoni internazzjonali

Parti kbira mid-dritt internazzjonali tirregola l-ilmijiet tal-UE. Kwalunkwe miżuri fil-livell tal-
UE għandhom jintlaqgħu jekk dawn iġibu magħhom valur addizzjonali.

Filwaqt li l-industrija għandha tiżgura li huma joperaw bi standards għoljin b'mod uniformi 
madwar id-dinja, li dan isir vinkolanti fuq il-kumpanniji li għandhom is-sede tagħhom fl-UE 
ma jidhirx prattiku. Minkejja kwistjonijiet ġuridiċi potenzjali, huwiex possibbli għall-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jissorveljaw l-operazzjonijiet dinjin tal-kumpanniji.

Wieħed għandu jsaqsi wkoll fuq l-impatt li dan ikollu għall-istandards ta' sikurezza 
internazzjonali meta parti dejjem akbar tal-produzzjoni dinjija hija kkontrollata mill-gvern, 
jew hija l-proprjetà tal-gvern u rregolata minn kumpanniji taż-żejt nazzjonali.

Approċċ aħjar u aktar realistiku huwa li jiġu appoġġati l-isforzi fil-livell tal-G20 biex jaqsmu 
bejniethom prattika tajba fir-rigward ta' leġiżlazzjoni, standards u proċeduri. L-industrija 
għandha rwol kumplimentari u skemi bħall-PETRAD2 għandhom jiġu inkuraġġuti, 
partikolarment jekk jinvolvu pajjiżi li qed jiżviluppaw.

                                               
1 Din il-ċifra mhijiex limitu ta' responsabbiltà
2 Il-qsim tal-esperjenza tal-produtturi Norveġiżi
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